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Voorwoord en nieuwjaarswens.Voorwoord en nieuwjaarswens.

In de voorbije twee jaren hebben we ervaren dat niet alles loopt zoals voorspeld

of gewenst.

Toen op 12 maart 2020 alles dicht ging omwille van een 'vleermuisvirus uit

Wuhan' hoopten we stellig dat het met Pasen voorbij zou zijn. Het ging niet

voorbij, velen werden ernstig ziek en heel wat families missen met eindejaar een

geliefd familielid aan de feestdis.

Na een helse kerstperiode in de uitloper van de tweede golf startte 2021

beloftevol. Bewoners en personeel kregen hun eerste vaccin toegediend en een

herwonnen vrijheid kwam in zicht. Waren we te optimistisch? Hoewel veel beter

beschermd, bleek al snel dat ook gevaccineerde personen besmet worden en

het virus doorgeven. Een boostervaccin brengt redding maar blijkt misschien te

weinig soelaas te brengen voor de nieuwste omnikron variant die een vijfde golf

inluidt. Wie vertrouwen heeft in de wetenschap hoopt op een opvolgvaccin.

Sommigen onder ons hebben angst, anderen wuiven alle risico's weg alsof het

niet meer dan een verkoudheid is, ongeacht de ernst die uit de statistieken en

persoonlijke verhalen blijkt.

De noodtoestand blijft maar duren en daar worden we ongemakkelijk van. De

meeste mensen offeren veel op voor ieders veiligheid, zijn heel zorgvuldig en

waakzaam, anderen trekken het zich geen fluit aan en protesteren heftig tegen

hun verloren vrijheid.

Als ik terugblik op de honderden foto's die vorig jaar op familienet zijn gepost,

valt het mij op dat het wonen en leven in het woonzorgcentrum St.-Henricus

helemaal niet volledig gedomineerd werd door corona ook al waren beperkende

maatregelen zichtbaar aanwezig, niet in het minst in de mondmaskers van

personeel en bezoekers alsof het bij een uniform hoort. Ik zie foto's van feestjes,

van koken en bakken, van bloemschikken en koffietafels, gezelschapspelen,

wandelingen en uitstappen. Wie van deze dagelijkse fijne activiteiten durft

genieten plukt de bloem die iedere dag ons schenkt.

Het ziet er naar uit dat het corona-virus te paard is gekomen en te voet weggaat.

Ik wens u allen voor 2022 mooie seizoenen, fijne bezoekjes bij elkaar, en wat we

steeds meer en meer naar waarde weten te schatten, een goede gezondheid.

Paul Callebert

Directeur WZC Sint-Henricus
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Een blik op december.Een blik op december.

Ontbijtbuffet



Een blik op december.Een blik op december.

Naar jaarlijkse traditie

en in het kader van

de seniorenmaand

werd er terug een

onbijtbuffet

georganiseerd. Dit

jaar niet in grote

groep, maar op de

verschillende

afdelingen.

Lekkernijen in

overvloed.



Een blik op december.Een blik op december.

foto's algemeen



Een blik op december.Een blik op december.

De maand december zat vol

met leuke en gezellige

momenten. Er werd veel

gebakken en gesmuld. We

maakten verse soep, we

lieten ons verwennen, we

bleven in beweging...

Zachte wafels solo

Ingredienten voor 4 personen

300 gr zelfrijzende bloem

2 eieren

1 snuifje zout

100 gr boter

75 gr suiker

250 ml melk

Bereidingswijze

Dit recept is voor een 10-tal grote wafels.

Klop de gesmolten boter op met de suiker en

het zout, voeg de eieren 1 voor 1 toe en de

helft van de melk. Spatel de bloem erdoor en

de rest van de melk tot je een egaal beslag

hebt. Laat het deeg 15 min rusten, verwarm

ondertussen je wafelijzer. Smeer de platen in

met zonnebloemolie en verdeel het deeg met

een houten of plastieken spatel. Laat de

wafel 4 min bakken op de medium stand voor

een mooie goudkleurige wafel.



Een blik op december.Een blik op december.



Een blik op december.Een blik op december.

Filipe, één van de Portugese

bouwvakkers, kwam onverwacht op

bezoek met een traditioneel gebak: Bolo

Rei. Dit is een traditioneel Portugees

brood dat meestal wordt gegeten rond

kerst en tot en met Dia die Reis ("dag

van de Koningen") op 6 januari.

Vandaar ook de naam, koningsbrood.



Een blik op december.Een blik op december.

Sinterklaasontbijt



Een blik op december.Een blik op december.



Een blik op december.Een blik op december.

Dit jaar werd het
volledig

woonzorgcentrum
omgetoverd tot een

prachtig
kersttafereel.
Bedankt aan

iedereen die heeft
meegeholpen!



Een blik op december.Een blik op december.



Een blik op december.Een blik op december.

Er werd voor iedere bewoner een kerststukje

gemaakt. Bewoners, samen met de mensen

van de poetsdienst spraken hun creativiteit aan

en maakten de mooiste kunstwerkjes!

Gezelligheid ten troef!



Een blik op december.Een blik op december.



Een blik op december.Een blik op december.

Kerst-koffietafel



Een blik op december.Een blik op december.

Voor het tweede jaar op rij hebben

wij de kerstkoffietafel zonder de

honderden bezoekers gehouden.

Het was gezellig maar toch misten

we de vrolijke drukte, de heerlijke

ambiance met het koor...

En toch was het een gezellig feest

met versgebakken wafels, advokaat

en 'nen druppel', taart en koffie en

een verrassende kerst-muziek-quiz.



Een blik op december.Een blik op december.

De bewoners kregen een
mooie kalender als

kerstcadeau



Een blik op december.Een blik op december.



Enkele dataEnkele data

In januari gaan we samen met de bewoners

bowlen.

Met 6 mobiele bewoners per afdeling.

We gaan er naar toe met eigen vervoer.

Op 21 juni wordt Paul 65 jaar en gaat op 1 juli op pensioen. Ilse

Claeys volgt Paul op als directeur.

Zij is een warm persoon die goed kan luisteren en kordaat

handelt. Als huidig directeur bewonerszorg in WZC De Zilverberg

en voorheen zorgmanager in AZ Delta heeft Ilse Claeys een rijke

ervaring in de gezondheidszorg opgebouwd. We heten haar

alvast welkom!

Veerle Boone komt woensdagnamiddag 26 januari vertellen over Nieuwjaar.

Hoe het vroeger was, wat de gewoonten waren, hoe het nu is....

Dit gaat door in dagzaal noord 1





André Hillewaere,

Noord2

Welkom nieuwe bewonersWelkom nieuwe bewoners

Vera Vanhee is geboren op 4 juni 1943 in Roeselare. Haar

jeugd bracht ze door in de meiboomwijk. Ze huwde met

Maurice Verhaest en samen stichtten ze een gezin in de

Schaaphofweg. Ze kregen 2 dochters en 5 kleinkinderen. Na

het overlijden van haar man kwam Vera enkele jaren als

bezoeker naar het Pluk de Dagcentrum. Vorige maand kwam

ze in het WZC wonen. Haar levensverhaal kun je lezen in

'bewoner in de kijker'.

Vera Vanhee,

Noord 2

André is geboren op 18 april 1928 te

Klerken. Op 18 augustus traden André en

Esther Vanlerberghe in het

huwelijksbootje.

André werkte als "technieker" in een

metaalbedrijf en later werd hij meestergast

bij de firma Soubry en stond hij in voor

het onderhoud van de machines.

Wanneer ze op pensioen waren gingen ze

vaak op reis met de bus. Thuis kon André

zijn tijd vullen met het werken in de

moes- en bloementuin. Sinds donderdag

16 december verblijft André bij ons.





Jarig in januari.Jarig in januari.
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Zondag 2 januari

Bretoense vissoep

proscuitoham met rodenbach, peertje en

aardappelnootjes

Gebak

Zondag 9 januari

Aspergesoep

Varkenswangetjes met rodenbach, fijne boontjes

en duchesse

Gebak

zondag 16 januari

pompoensoep

Konijn op vlaamse wijze met peertje en gratin

aardappel

Dessert

zondag 23 januari

Tomatensoep

Ardeens varkenshaasje met perzik en kroketten

Gebak

zondag 30 januari

Erwtensoep met munt

Hertenstoofpotje met peertje en kroketten

Dessert



De geschiedenis van de nieuwjaarsbrief.De geschiedenis van de nieuwjaarsbrief.

Van schoonschrift tot persoonlijke wensen

Elk jaar opnieuw worden duizenden nieuwjaarsbrieven geschreven en voorgelezen. Het is

een traditie die, hier in België, in ere wordt gehouden. Aan die traditie gaat een hele

geschiedenis en evolutie vooraf.

We zien dat de school een belangrijke rol speelt in het gebruik. De inhoud van de brief:

dankbaarheid betonen voor de goede zorgen en wensen voor het nieuwe jaar, voor ouders,

meters en peters blijven door de jaren heen bestaan. Ook het voorlezen op nieuwjaarsdag

en de gebruikelijke cadeautjes en zakgeld achteraf zijn nog steeds gebruikelijk. Alleen de

vorm van de brief is in de loop van de tijd verandert.

De oudste nieuwjaarsbrieven dateren van de 16de eeuw. Het waren adellijke jongens die

gedichten schreven in het latijn. Het was een manier om aan de familie te tonen wat ze

geleerd hadden. De brieven werden voorgelezen bij familiebijeenkomsten met nieuwjaar. Ze

ontvingen dan een beloning, meestal een boek.

De echte doorbraak kwam met het invoeren van de leerplicht in 1914 in België. Vanaf toen

verspreidde het gebruik zich over alle lagen van de bevolking. Aanvankelijk waren de

brieven opgesteld in een heel formele taal, redelijk ingewikkeld en complex voor de kinderen.

Voorbeeld van zo'n brief: 12-jarige jongen in 1930

Waarde ouders,

Waarde vader, lieve moeder

Die ons zijt ten schild en hoeder

In dit aangevangen jaarlijks kom ik u met wenschen tegen

U wil loonen, dierbaarpaar!

Moog het naar mijn wensch gelukken

Nimmer zou u 't kwade drukken

Alle goed, dat ons volmaakt

Wil hij, dit is het ware leven,

aan U in zijne volheid geven

Ja, ik wensch dat gij het hier smaakt

Dit wenscht hartelijk uw oprecht liefhebbende

zoon

Jan Verlek

1 januari 1930



Eind de jaren 40 veranderde het taalgebruik en werd het meer afgestemd op de

leefwereld van de kinderen. De wensen worden korter en wat speelser geformuleerd.

De brieven werden nog steeds in schoonschrift, in inkt met pen, op papier gezet.

Vandaag loopt alles veel losser. De traditie van de nieuwjaarsbrief blijft overeind,

alleen de vorm is veranderd. De brieven worden, nog altijd, geschreven door de

kinderen maar nu met vulpen of bic. Ze doen dit vanaf het eerste leerjaar tot hun 12

jaar. Kleuters maken een eigen versie van een nieuwjaarsbrief, meestal een tekening

of een zelfgemaakt kunstwerkje. Het bijhorende versje wordt uit het hoofd geleerd.

Nieuwjaarsbrief uit 2019

Liefste mama en papa

De kok is daar;

met een speciaal gerecht

voor het nieuwe jaar;

een lepel vol liefde,

een paar druppels vrede

en het kan niet meer stuk!

Met veel warmte klaargemaakt!

Ik hoop echt dat het smaakt

jullie kapoen



Onze gedachten gaan uit naar.Onze gedachten gaan uit naar.

Echtgenote van de heer Antoon Dendauw (+

10.05.2013)

° Izegem, 1 maart 1932

+ Roeselare, 11 december 2021

Irène

Monteyne ,

Noord 2





Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Vera Vanhee

Vera, je bent nog maar pas bij ons komen wonen.

We weten nog niet zo veel over jou. Natuurlijk

zijn we benieuwd naar jou. Daarom dit interview:

Vera, ken je ons iets vertellen over je kinderjaren?

Ik ben thuis geboren, zoals dat in die tijd gebruikelijk

was, in Roeselare. Ik was 2 maanden te vroeg toen

ik op 4 juni 1943 ter wereld kwam. Een 7

"maandertje" zoals ze zeggen. Ik was de oudste van

7 kinderen. (Eentje stierf bij de geboorte). Nu zijn we

nog met 3. Ik heb nog één broer en één zus in leven.

Aanvankelijk woonden we aan het hof van t'

henneken', later kochten mijn ouders een huis aan

de meiboom in Roeselare. Mijn vader was

beroepsmilitair.

Waar heb je school gelopen, hoe verliepen jouw tienerjaren?

Eerst zat ik in 'hof van 't henneken' later deed ik nog 2 jaar handel in de

burgerschool. Ik zat ook in de jeugdbeweging die gemengd was. Heel uitzonderlijk

in die tijd! Toen ik 16 jaar was stopte ik met school en ging ik werken in een

fabriek, in Beveren, die schuimrubber verwerkte voor matrassen. Ik heb daar

zeker 35 jaar gewerkt. Ik heb er ook mijn man Maurice Verhaest leren kennen.

Toen we verkeerden gingen we graag naar de cinema. Mijn man danste niet

graag en ik was ook geen grote danser. Dat zou je nu niet meer zeggen!

Door mijn vroeggeboorte was ik, als kind, altijd heel tenger en teer. Ik was veel

ziek, was heel vatbaar voor infecties. Zo ben ik, als enige in ons gezin, besmet

met tbc. Ik heb daardoor 1,6 jaar in het ziekenhuis in Sijsele gelegen. Daar ben ik

ook geopereerd geweest. Vanaf dan was ik wat aangesterkt en ging het beter met

mij.

Dan ben je getrouwd en heb je een gezin gesticht?

Ik ben met Maurice getrouwd toen ik 21 jaar was. We hebben nog een vijftal

jaren ingewoond bij mijn schoonouders. Daarna zijn we in ons eigen huis

getrokken in de schaaphofweg.



Bewoner in de kijker.Bewoner in de kijker.

Maurice werkte intussen al in Izegem bij firma

Dewolf, een meubelbedrijf. Hij werkte er, als enige

werknemer, samen met de baas en dat tot aan zijn

pensioen. We kregen 2 dochters: Nancy woont in

Brugge en Suzy in Beitem. Ze schonken ons 5

kleinkinderen.

En dan de welverdiende pensionering?

Ja, en we hebben er van genoten. We gingen

graag op reis. We hebben veel gezien in ons

leven. Zo reisde ik naar Spanje, Italië, Tenerife,

Duitsland, Portugal, ... Ik ben zelfs in Israël

geweest, in Tel A Viv. Daar heb ik heel veel

kerken bezocht van allerlei godsdiensten.

Mijn man was liefhebber van vogels, zo hadden we een grote volière thuis.

Ik was, en ben nog altijd, lid van de okra. Daar deed ik veel activiteiten

mee. Ik las ook graag en kijk graag tv. Nu is dat sterk verminderd daar

mijn gezicht minder is.

Jammer genoeg is mijn man een 10-tal jaar geleden overleden.

Sindsdien ga ik alleen door het leven. Ik heb me wel niet opgesloten, ik

sprak regelmatig af met mijn vriendinnen. Zo ging ik wekelijks op dinsdag

naar de markt in Roeselare.

En dan maakte je kennis met Pluk de

Dagcentrum?

Ja, ik kwam graag naar het dagcentrum. Ik leerde

er ook Denise Van Belle kennen. Sindsdien zijn

we 2 handen op een buik. Toen Denise naar het

wzc verhuisde, miste ik haar erg. Wat een geluk

dat ik haar nu opnieuw tegenkom in het wzc. Ik

ben zo blij dat we terug herenigd zijn. Natuurlijk

was ik liever thuis gebleven, maar dat Denise hier

ook woont maakt het voor mij veel gemakkelijker.

Ik ben tevreden zoals het nu is.



Nieuwe collega in de kijkerNieuwe collega in de kijker

Michelle VanrentergemMichelle Vanrentergem

Dag Michelle,

kan je jou eens kort aan ons voorstellen?

Hallo, ik ben Michelle, de nieuwe kinesiste van het woonzorgcentrum. In juli

word ik 30 jaar. Samen met mijn vriend waar ik al bijna 10 jaar samen mee ben

hebben we sinds kort een dochtertje, Louise. Samen met onze duitse herder

wonen we in Ledegem. 6,5 jaar geleden studeerde ik af als kinesiste en heb tot

nu toe altijd in een zelfstandige praktijk gewerkt. Omdat ik altijd al zeer graag

met ouderen heb gewerkt heb ik toch besloten de stap te zetten naar deze

nieuwe uitdagende job.

Hoe ben je hier bij ons terecht gekomen?

De interesse in woonzorgcentrum Sint Henricus komt eigenlijk van mijn

vroegere kijkstage en masterproef hier. De vacature sprak me meteen aan, en

ook, het is niet ver van mijn ouderlijke thuis in Roeselare. Nu kan ik af en toe

over de middag eens langsgaan.



Nieuwe collega in de kijker:Nieuwe collega in de kijker:
Michelle VanrentergemMichelle Vanrentergem

Wat is de meeste motivatie voor jou om je job met liefde uit te voeren?

Mijn passie om met ouderen te werken komt voort uit ervoor te zorgen dat de

mensen zo lang mogelijk kunnen behouden wat ze kunnen, zodat ze zo

zelfstandig mogelijk hun ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven) kunnen uitvoeren en

soepel blijven.

Dat is dan ook het doel van mijn job.

Buiten je werk als kinesist, heb je nog andere hobby's?

Naast mijn werk als kinesiste gaat de meeste tijd nu vooral naar mijn

dochtertje die sinds september deel uitmaakt van ons gezinnetje. Veel tijd

voor andere hobby's is er voorlopig niet. Maar dit komt nog wel.

We heten Michelle alvast
heel

erg welkom in ons team!



100- jarige Edgard Vandenbroucke100- jarige Edgard Vandenbroucke

Edgard, geboren in Beselare, verloor
vroeg zijn vader. Er waren 5
kinderen. Om zijn moeder te
ondersteunen belandde Egard bij
een nonkel waar hij de stiel van
bakker leerde. Hij huwde met Rosa
Vanmoerkerke in 1946 en samen
kregen ze 4 kinderen. Edgard deed
de bakkerij verder van zijn
schoonvader. Ze werkten dag en
nacht. Edgard is op 60-jarige leeftijd
gestopt met de bakkerij

Zijn echtegenote is overleden op 8
februari 2013. Edgard is een
zelfstandige man en was gewoon
om zijn plan te trekken, maar toen
Edgard een trombose had volgde
een lange revalidatie en volgde een
verhuis naar St.-Henricus.

zijn dagelijks spreekwoord

is

"HAPPY DAY",

dit heeft hij ooit geleerd

van een Engelse soldaat



103-jarige Alma Vanhaelewyn103-jarige Alma Vanhaelewyn

Alma geniet nog dagelijks van

familiebezoekjes.

Ze leest nog de dagelijkse krant en

volgt WTV en Blokken.

'Je moet vooruit!' en 'niet trunten'

zijn haar spreuken

Emma Ostyn wordt op

28 december 100 jaar.



Bij de overgang van 2021 naar 2022Bij de overgang van 2021 naar 2022

2021 was wellicht een jaar dat we het liefst van al zouden

vergeten.

Misschien wellicht ook niet ... laat me misschien beginnen met een

verhaaltje, dat in geleerde termen een allegorie wordt genoemd, de

allegorie van de kikker...

Er was eens een koers van kikkers.

De bedoeling was om de top van een zendmast te bereiken. Vele

mensen verzamelden zich om ze te zien en ze toe te juichen.

De koers startte.

Maar de mensen geloofden eigenlijk niet dat de kikkers de top

zouden bereiken.

Alle opmerkingen die men hoorde spraken immers voor zichzelf:

"Belachelijk!!! Ze geraken er nooit!"

En de kikkers gaven zich één voor één gewonnen,

behalve dat eentje dat, tegen alle opmerkingen in,

toch doorzette...

Tegen het einde van de koers hadden bijna alle kikkers het

opgegeven, uitgezonderd dat ene kikkertje,

dat eenzaam en ten koste van een enorme inspanning,

toch de top bereikte

De andere kikkers, stomverbaasd, wilden weten hoe ze het had

aangepakt. Eentje benaderde haar om haar te vragen hoe ze erin

geslaagd was haar doel te bereiken.

En ze ontdekte dat ... het kikkertje doof was!



Dit verhaaltje over die kikkers, heb ik speciaal nog eens opgezocht,

omdat er in deze coronaperiode die we nu al een tijdje meemaken, toch

wel een schaduw hangt, omdat we met een wrang gevoel blijven zitten,

dat dit periode maar blijft duren.

Onze ministers en virologen spreken over een boosterprik, over het

inenten van onze kleinkinderen, over wellicht zelfs meerdere prikken per

jaar...

en zo worden spijtig genoeg mensen tegenover elkaar gezet omdat niet

iedereen dit zomaar wil laten gebeuren...

Niemand wordt immers graag in een negatief daglicht gesteld.

Ons kikkerverhaal leert ons dat we beter doof zijn voor negatieve kritiek.

Laten we liever met ons allen positief blijven en dankbaar voor de

mensen in de zorg die toch maar voor ons blijven zorgen. De situatie is

nu eenmaal zoals ze is, en wij kunnen er niets aan veranderen.

Het enige wat we zelf in handen hebben, is hoe wij naar de situatie

kijken. Daarom begon ik met de allegorie van de kikker...

Een allegorie is immers een manier van schrijven waarin een situatie

wordt uitgelegd met een verhaal... toegepast wil dat zeggen dat we beter

niet luisteren naar diegenen die de slechte gewoonte hebben om negatief

te zijn... want zij stelen de beste hoop uit ons hart!

Wees altijd doof wanneer iemand je zegt dat je je dromen niet kan waar

maken.

Mijn kerst- en nieuwjaarswens is dan ook dat niemand verbitterd zou

worden... en dat we met zijn allen positief ingesteld mogen blijven,

bewoners van ons woonzorgcentrum, verpleegkundigen, begeleiders,

verzorgers, vrijwilligers, en allen die ons dierbaar zijn...

Of met de woorden van mijn nieuwjaarskaartje:

Ik wens je sterren van hoop wat er ook komt.

Vertrouwen in het goede dat zijn weg zal vinden.

Geluk om te delen en woorden die niet breken maar verbinden.

Padre André Decock



DagprijsDagprijs

Indexering van de dagprijs.

Prijsverandering vanaf 1 januari 2022

voor een alleenstaande: 62.60€

voor een echtpaar: 106.43€



WoordzoekerWoordzoeker



Sint-Rochusstraat 12

Rumbeke-Roeselare 8800

t. 051 24 11 01

e. info@wzcsinthenricus.be

Blijf op de hoogte van ons dagelijks

reilen en zeilen

& volg ons op Facebook


